
Újabb vetélkedő

Sikercsapat az Enigma 

Újra jelentkezik a Sapi népe

Régi mese, új habbal

Egyetemistaként a karácsony 
nemcsak a bejgliről és a „ve-
gyél még egyet, kicsikém, alig 

ettél hat tölteléket”-ről szól, hanem 
egy kicsit a várakozásról is. Ugyan 
gyermekként mindig az angyalt vár-
tuk, idősebb fejjel valamelyest más 
az, ami után igazán vágyakozunk. 
Egész pontosan két szabad februá-
ri hétről lenne itt szó, mivel az már 
egy sikeres vizsgaidőszak lezárását 
jelentené. Adott estben redukálódik 
a hetek száma, ha mégsem sikerül 
minden vizsgán megfelelően teljesí-
teni, ám szerencsére a sikeres vizsgák 
száma javarészt nagyobb (és ha még-
sem sikerül februárban sem, lehet 
jelentkezni az „őszi olimpiára”). Az 
egyetemi diákélet szerves része az a 
jól ismert vizsgaidőszak is, amit már 
minden létező tinidrámában kiparo-
dizáltak, és ami miatt minden télen 
és tavasz végén van okunk panasz-
kodni. Persze a panasz nem segít, 
de amíg elmondjuk, milyen rossz, 
és milyen sokat kell tanulni, addig 
két minilexikon között tarthatunk 
szusszanásnyi szünetet. 

A helyzet viszont az, hogy ez 
a „szessziós betegség” (ergo magas 
vérnyomás a túl sok kávétól és be-
esett szemek az átalvatlan éjszakák-
tól) csak az egyetemisták kivált-
sága, így fontos, hogy évről évre 
újabb csapat lehet részese ennek a 
koffeinfüggő közösségnek. Rend-
hagyó módon, az idei tanévben 
elmaradt az összerázó gólyatábor, 
amikor a „nagyobbak” megoszt-
hatták volna a „kicsikkel” a tapasz-
talataikat, így az első éveseknek 
idén igen nehéz dolguk volt. El-
sősorban, mert csak nagyon rövid 
időre vehettek részt igazi, tantermi 
órákon, másrészt a folyamatos szá-
mítógép/telefon előtt ülés valame-
lyest rontja a kognitív képessége-
ket, így még nehezebb feldolgozni 
az információzuhatagot, amellyel 
az első félév során szembesültek. 
Ezért is tartottuk fontosnak, hogy 
ha már élőben nem is, virtuálisan 
érdeklődjünk a Sapientia első-éve-
seinek hogyanlétéről, illetve a vizs-
gaidőszakkal kapcsolatos tapaszta-
lataikról. Természetesen mindenki 

véleménye más és más, de most itt 
van néhány, a Humán tudomá-
nyok hallgatóinak tapasztalatairól, 
ami segíthet belelátni abba, hogy 
milyen nehézségekkel küzdhet egy 
első éves diák vizsgaidőszakban:

„Én végigstresszeltem az egész 
szessziót, de így utólag visszagondol-
va nem is volt annyira vészes, na meg 
a tanárok is tekintettel voltak a kö-
rülményekre. Jobb lett volna a szak-
társakkal tanulni a bentlakásban, de 
reméljük, hogy hamarosan így lesz.” 
(Fórika Imola)

„Ahhoz képest, amiket a román 
és magyar mémoldalakon láttam, 
mérföldekkel könnyebb. Hál’ isten-
nek sikeresen zárult, volt idő pihen-
ni. A mémek és az idősebbek kétség-
beesett hanglejtése megtették hatá-
sukat, ideges voltam és tartottam a 
kudarctól, de elégnek bizonyult a tu-
dásom a sikeres vizsgákhoz.” (Sántha 
Kriszta Hanna)

Mennyire volt az online oktatás 
befolyásoló tényező? 

„Az az igazság, tanulás szem-
pontjából nehéz volt. Más a tanulási 
szokásom, mint amit a helyzet meg-
követel, valamint közrejátszik, hogy 
elsőéves révén még meg kell szok-
nom egy új rendszert, de lehet alkal-
mazkodni. A vizsga ugyan kínált le-
hetőségeket a csalásra, de az idősebb 
barátaim tanácsát megfontolva úgy 
döntöttem, szeretnék valós képet 
kapni a tudásomról. Ha kudarcot 
vallok, az azt jelentette volna, hogy 
többet kell foglalkozzak az adott 
tárggyal. Olyan szempontból jó volt 
az online vizsga, hogy nem kellett 
stresszeljek a tantermi hangulattól, 
nyugodtabban tudtam válaszolni a 
kérdésekre.” (Sántha Kriszta Hanna)

„Az első szesszió érdekesnek bi-
zonyult, mivel saját magamnak kel-
lett beosztanom az időm a tanulásra. 
A vizsgáim nagyjából jól alakultak, 
mivel mindenből átmentem, persze 
volt olyan, amiből nagyobb jegyet 
is kaphattam volna, ha kicsit több 
időt áldozok rá. Nehezebbre számí-
tottam, mivel sokan meg-megijeszt-
gettek a vizsgával kapcsolatosan.” 
(Kustán Timea)

Biró Vivien

Második helyezést ért el a 
Sapientia – eMte enigma csa-
pata a Széchenyi istván egye-
tem által Győrben megszerve-
zett, hagyományosnak nevezhe-
tő XIX. Országos Pénzügyi eset-
tanulmány versenyen (OPev). 
a járványhelyzet miatt online 
rendezték meg a versenyt, idén 
tíz egyetem csapata mérte ösz-
sze tudását.

Vlaicu Lajos
vlaicu.lajos@hargitanepe.ro

ASapientia Tudományegye-
temet az Enigma névre 
hallgató csapat tagjai, 

Lőrincz Annamária, Mihály Noémi, 
Gergely Norbert, Ladó Norbert és 
felkészítőtanáruk, Tánczos Leven-
te-József képviselték a versenyen. A 
zsűri értékelése alapján bejutottak 
a döntőbe, ahol szintén nagyon jól 
szerepeltek és a második helyet sze-
rezték meg. A versenyt a házigazda 
Széchenyi István Egyetem csapata 
nyerte, míg a virtuális dobogó har-
madik fokára a Budapesti Gazdasági 
Egyetem csapata állhatott fel.

Hogyan vélekedik 
a vezetőtanár? 
Az Enigma vezetőtanárával, 

Tánczos Levente-Józseffel arról be-
szélgettünk, mi volt a kulcsa annak, 
hogy több neves versenyen kiváló-
an szerepeltek a Sapientia – EMTE 
diákjai. Korábban, mint arról már 
beszámoltunk, a csapat különdíjjal 
tért haza a IX. Országos Controlling 
Esettanulmány-versenyről is. 

– Jó csapat verbuválódott össze, 
van, aki már rendelkezett esettanul-
mány-versenyes tapasztalattal, akár 
szervezőként is látta a folyamatokat, 
van, akinek még új ez a módszertan, 
de kívülről úgy érzékelem, hogy 
tudnak csapatként dolgozni, ami az 
egyik legfontosabb alkotóeleme a 
sikeres versenynek – mutatott rá az 
együttműködés fontosságára Leven-
te-József. Hozzáfűzte: az ilyen típusú 
versenyeken több területhez is érteni 
kell, fontos a stratégia, a pénzügyi, 
akár számviteli tudás, ugyanakkor 
kreatívnak is kell lenni, tudni kell jól 
kommunikálni, az információkat 
jól rendszerezni és mellé szemléletes 
diákat készíteni, ezért is hasznos, ha 
sikerül jól elosztani ezeket a feladato-
kat egymás között. 

– Nem mondom, hogy ez már 
tökéletesen működik, de látok jó 
jeleket, amire a további fejlődést 

építeni lehet. Ezek az eredmények 
elsősorban a hallgatók kitartásának, 
képességének köszönhetők, de ter-
mészetesen reménykedem, hogy 
az én és a kollégáim munkájának a 
hatása is érződött az elért eredmé-
nyeken – tette hozzá a csapat vezető-
tanára. A hallgatók több különböző 
tárgy részeként találkoztak az alkal-
mazandó módszertannal, egyesek a 
rendszeresen megszervezett esetta-
nulmány-versenyek szervezői csapa-
tának is oszlopos tagjai. Levente-Jó-
zsef kifejtette: úgy tűnhet, hogy kissé 
váratlanul szerepeltek jól két ilyen 
nemzetközi versenyen is, a hallgatók 
sok munkaórát beletettek az elmúlt 
években abba, hogy ezekkel az ered-
ményekkel büszkélkedhessenek. 

– Külön öröm, hogy ennek a 
sikernek egy nagyon kis szeletében 
nekem is szerepem lehet, hiszen 
hasonló jó eredményt egyetemis-
taként elsőként mi értünk el nem-
zetközi versenyen, talán egy kicsit 
sikerült továbbadnunk abból a fel-
halmozott tudásból, energiából, él-
ményből, amelyet annak idején ösz-
szegyűjtöttünk, megtapasztaltunk. 
Azt gondolom, ha már arra hatás-
sal tudtam lenni, hogy a hallgatók 
elkezdjenek dolgozni, versenyekre 
járni, akkor már elégedett vagyok, 
és ezúttal megragadom az alkal-
mat, hogy más hallgatók körében 
is népszerűsítsem a módszertant, a 
lehetőséget, hogy kitartó munká-
val nemzetközi versenyek döntő-
jébe juthatnak el, amelyek kapcsán 
akár egy-egy állásajánlat is landol-
hat a postafiókjukban – emelte ki 
Tánczos Levente-József.

verseny előtt: 
a felkészülés 
A vezetőtanár szerepe többré-

tű lehet, egyrészt a mag elhintése, 
hogy van értelme ezt a sok munkát 
beletenni, még akkor is, ha az elején 

nem örülhetnek döntős, dobogós 
helyezéseknek. Másrészt a felké-
szülési folyamat során a módszerek, 
a rendszer, az elemzési eszköztár 
kialakításában tud hatással lenni a 
csapattagok tudására. Versenyhely-
zetben viszont a vezetőtanár felada-
ta, hogy szorítson a hallgatók sike-
réért, mivel a csapatok a saját tudá-
sukra vannak utalva a megoldás ki-
dolgozásakor. Ez így is van rendjén. 
Egy új ötlet, meglátás felvillantása 
egy általuk kidolgozott megoldás 
véglegesítési folyamatában csak el-
bizonytalanítaná őket, márpedig a 
magabiztosság fontos szempont a 
prezentáció során. 

– Nagyon hullámzó az eset-
tanulmány-versenyeken való rész-
vételünk, illetve az elért eredmé-
nyeink sora az elmúlt időszakban. 
Vannak évfolyamok, csapatok, akik 
proaktívan keresik a versenyzés 
lehetőségét, és volt, amikor a no-
szogatásunk ellenére sem alakultak 
csapatok, ezt a hullámzást szeret-
nénk csökkenteni az újraformálódó 
Bölöni Farkas Sándor Szakkollégi-
um gazdasági műhelyében is. Nem 
tartozunk a nagy egyetemek közé, 
ezért természetesen nem akkora a 
merítési lehetőségünk, mint azok-
nak a nagy egyetemeknek, akikkel 
ezeken a versenyeken megmérette-
tünk, de kitartó munkával hiszem, 
hogy mi is érhetünk el eredménye-
ket. Nagyon örülök, és büszke va-
gyok a hallgatókra, hogy a nevem 
ezeknek a jó híreknek a közlésekor 
az övék mellett szerepelhet vezető-
tanárként. Viszont az érdem első-
sorban az övék, ők dolgoztak 12-14 
órát intenzíven a megoldáson, ők áll-
tak ki – ültek a gép elé – prezentálni 
a neves vállalati zsűri elé, és győzték 
meg őket, hogy kiérdemlik a verseny 
második helyéért járó elismerést – 
összegezte Tánczos Levente-József, 
az Enigma csapat vezetőtanára. 
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